
BAD URSUL został opracowany przez 
Firmę Vision.

Najwyższa jakość naturalnych składników, 
produkcja zgodna z wymogami standardu 
GMP, zastosowanie unikalnej technologii krio-
rozdrabniania w celu zachowania aktywności 
biologicznej składników roślinnych – dzięki 
temu produkt zyskał najwyższe uznanie.

Badania kliniczne przeprowadzone w In-
stytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii Nauk 

Medycznych oraz wieloletnie doświadczenie 
stosowania preparatu przez licznych kon-
sumentów na całym świecie są potwier-
dzeniem najwyższej jakości, skuteczności 
i bezpieczeństwa preparatu.

W 2001 roku BAD URSUL znalazł się w 
składzie racji żywieniowej dowódcy stat-
ku kosmicznego „Sojuz TM-33” podczas 
jego pobytu na międzynarodowej stacji 
kosmicznej.

UROLOG?
A PO CO?

 Działa bakteriobójczo.
 Wspomaga kondycję stawów.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ: 
UROLOG? A PO CO?

URSUL
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Twój niezależny konsultant Vision

Imię i nazwisko:  

Telefon: 

E-mail: 

Kod konsultanta:   

Bądź zdrów razem z Vision!

UWAGA!  
Biologicznie aktywne dodatki do 

żywności nie są lekarstwami.

Zamówienie produktów:
Tel: +48 22 5588940
www.visionshop.me

BIOLOGICZNIE AKTYWNE
DODATKI DO ŻYWNOŚCI Z SERII

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…



Żaden mężczyzna nie może twierdzić, 
że problem prostaty go nie dotyczy. 
Choroba to dotyka 40-60% mężczyzn. 
Najczęściej zapadają na nią mężczyźni w 
wieku 25-45 lat. W przypadku mężczyzn 
powyżej 55 roku życia występuje ona w 
postaci łagodnego przerostu prostaty. 
Przyczyną zapalenia gruczołu krokowe-

go może być dowolna 
infekcja: stafilokoki, 

streptokoki i inne 
drobnoustroje 
obecne w róż-
nych narządach 
zdrowego czło-
wieka i powodu-
jące stany zapal-

ne tylko w sytuacji 
osłabienia odporno-

ści organizmu. Przyczyną 
mogą być również chlamydie, gardne-
rella, gonokoki, trichomonady, wirusy 
grypy, wirusy herpes i inne. Najczęściej 
czynniki wywołujące infekcję dostają 
się do prostaty z narządów płciowych i 
cewki moczowej, ale przyczyną zapale-
nia gruczołu krokowego może być rów-
nież każde ognisko przewlekłej infekcji 
w organizmie. 

Czynnikiem chorobotwórczym są 
również zjawiska zastoinowe w narzą-
dach miednicy małej. Jest to spowodo-
wane mało ruchliwym trybem życia, nie-
racjonalnym sposobem odżywiania się 
i nadużywaniem alkoholu. Pojawiające 

się w konsekwencji dolegliwości zmu-
szają wreszcie mężczyznę do zwróce-
nia uwagi na zaburzenia, które zaszły w 
organizmie. Najbardziej typowym ob-
jawem zapalenia gruczołu krokowego 
jest ból o różnej intensywności i umiej-
scowieniu: w narządach płciowych, w 
dolnej części brzucha, w okolicy lędź-

wiowej i krzyżowej, zwiększona często-
tliwość i kłopoty z oddawaniem moczu, 
spadek potencji. Cały ten zestaw dolegli-
wości może zamienić życie mężczyzny 
w koszmar. Ale to jeszcze nie wszystko, 
ponieważ jednym ze skutków jest ilo-
ściowa i jakościowa zmiana plemników, 
co powoduje bezpłodność.

Podsumowując: jeśli masz więcej niż 
25 lat – najpewniej już cierpisz na zapa-
lenie gruczołu krokowego. Masz wybór: 
pozostać mężczyzną czy wstąpić na dro-
gę prowadzącą do nowotworu prosta-
ty. Decyzja należy do ciebie. 

Hakorośl rozesłana (czarci pazur) 
posiada działanie przeciwzapalne, 
łagodzące, bakteriobójcze, wpływa 
łagodząco na mięśnie gładkie. 

Mącznica lekarska – skuteczny uro-
antyseptyk o właściwościach moczo-
pędnych i przeciwzapalnych. 

Korzenie jeżówki purpurowej zawie-
rają kompleks substancji aktywnych 
biologicznie o właściwościach bakte-
riobójczych, przeciwzapalnych, immu-
nomodulujących i hemostatycznych. 
Jeżówka zmniejsza przepuszczalność 
tkanki łącznej. Zwiększa aktywność 
limfocytów i stymuluje działanie inter-
feronu. Posiada również właściwości 
bakteriobójcze, przeciwgrzybicze i 
antywirusowe. 

Srebro (koloidalne) – metal o właści-
wościach bakteriobójczych, działający 
na 650 rodzajów bakterii, które nie 
uodparniają się na niego. 

Złoto (proszek) wzmacnia działanie 
srebra koloidalnego i rozszerza spek-
trum jego właściwości antybakteryj-
nych.

Miedź posiada właściwości ściąga-
jące, antyseptyczne i przeciwzapal-
ne, zwiększa odporność organizmu, 
odgrywa ważną rolę w 
biosyntezie hemo-
globiny i walce z 
wolnymi rodni-
kami.

Tylko najlepsze… Tylko z Europy…

• 95% ludzi jest dotkniętych 
jednym lub kilkoma naraz 
wirusami z grupy TORCH 
(herpes, chlamydioza, 
toksoplazmoza, 
ureaplazmoza, gardnerella, 
cytomegalowirus i in.). Nie 
wszystkie są przekazywane 
drogą płciową.

ZAGROŻENIE DLA  
MĘSKOŚCI
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WSPARCIE ORGANIZMU
NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA,

Z DIRECT HIT- JEST TO MOŻLIWE!


